
 



In dit nummer 
 

3.  Voorwoord van de redactie  

 Nieuws van Stichting De Fryske Mole  

 Mededelingen van het Gild Fryske Mounders  

 Afscheid van onze eerste molenaar 

 Een impressie van de Nationale Molendag op Ameland 

 Korenmolen De Kaai van Sloten 

 Wyn en wetter, een bezoek aan de Deelsmolen te Vegelinsoord 

 Schoolkinderen haalden junior-mounder-diploma 

Molen De Swarte Prinsch verrast met heus molenboek 

 Molen van Oosternijkerk (2) It Mûnehûs 

Allinne mûne-eigen saken meie opslein wurde yn ‘e mûne 

De slimme zelfzwichting van de windmotor 

 Energie windmotor Jousterp hersteld 

Molen Tjerppenbur te Wjelsryp 

Uit ons prentenkabinet 

Uit het familiealbum 

Molenliteratuur 

 Colofon 

 

Agenda 
 

8 oktober 2005  Excursie naar het Ir. D.F. Woudagemaal 

28 oktober 2005  Openbare Najaarsvergadering GFM in Dorpshuis te Raerd 

6 november  Sluiting kopij decembernummer 

 

Voor nadere mededelingen verwijzen we naar de nieuwspagina’s van het GFM verderop in dit 

nummer. 

 

 
 

 

Bij de foto’s op de omslag 

 

Voorop: De korenmolen van Sloten gaat als 250-jarige voortaan als De Kaai door het 

leven. In dit nummer een verslag van de feestelijkheden. ( foto Conrad Leegstra ) 

 

Achterop: De unieke Energie-windmotor van Jousterp bij Tjerkwerd is gerestaureerd. 

Elders in dit nummer meer informatie. ( foto Gerben D. Wijnja ) 



Van de redactie 
 

Ook in molenland kan het zomer wezen, zo ervoer ik dit jaar duidelijk. Sinds 1977 op molen 

Welgelegen in Heerenveen, was dit het eerste jaar dat we drie weken dicht waren, een hele 

bouwvak lang. Alle molenaars tegelijk afwezig. Ik voelde me haast schuldig de klanten teleur 

te moeten stellen. Maar ach, eenmaal de deur achter je dicht vergeet je het toch snel. En als je 

dan in Bredevoort in de Achterhoek zo’n lieve gepensioneerde vrijwillig molenaar Janssen 

zijn molen ziet draaien, bijna alle dagen van de week en daar, bijna op de plaats waar ze zijn 

uitgevonden, de Ten Have remkleppen kan bekijken, komt het weer een beetje goed. 

Natuurlijk werden die vakantiedagen omlijst met de laatste activiteiten voor de inmiddels 7
e
 

Friese Molendag: de mailing naar de leden en het verspreiden van de persberichten. Op dit 

moment is zowel de vakantie als de Molendag al weervoorbij. Een Molendag waarop we dit 

keer vijf windmotoren konden bewonderen. Ze gaan een vast onderdeel vormen van deze dag 

en de discussie of ze er wel of niet bij horen, zal wel doorgaan. (In dit nummer vindt u, heel 

actueel dus, een bijdrage over de slimme zelfzwichting van deze molens.) Voor redacteur 

Gerben betekende de vakantie een bezoekje aan de bergen en wel op een zodanige hoogte dat 

hij wel haast de Babuurster moet hebben kunnen zien draaien waar een aantal scholieren hun 

junior-mounder-diploma kregen uitgereikt. Maar eenmaal thuis wachtte het drukklaar maken 

van de kopij. En zo ligt deze Utskoat voor u klaar in een fraaie en lezenswaardige editie. 

In dit nummer o.a. een artikel van de hand van Fryske Mole-voorzitter L.Zwierstra over de 

opening van het Monumintehûs in Leeuwarden, iets waar we jaren op gewacht hebben. Ook is 

er van zijn hand een bijdrage over het weer in gebruik nemen van spinnekop Heechhiem in 

Goïngahuizen. Ja, die spinnekop die zo onverwacht te lijden kreeg van waterloopkundige 

ingrepen. Van de hand van Hiltsje Feenstra is er een bijdrage over molen De Kaai in Sloten. 

(Zie de foto hieronder: had ik toch naar Sloten met vakantie moeten gaan om deze mij 

onbekende molen te zien?). De Amelander molenaar R. Heysteck heeft, ruim in de 70 jaar 

oud, zijn molenoverall aan de kapstok gehangen. “Het wordt tijd voor een nieuwe generatie 

en ik heb nog genoeg andere hobbies”. Aanleiding dus voor een artikeltje. 

Verder natuurlijk vaste zaken als kort nieuws, de onbekende molen en uit het familiealbum. 

En zo beleven we de nazomer van 2005 met het inmiddels 119
de

 nummer van De Utskoat. We 

wensen u veel leesplezier. 
 

Geurt van de Weg. 
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Opening Monumintehûs Fryslân 
 

Op 8 juni jl. heeft gedeputeerde Mulder van Cultuur het Monumintehus Fryslân geopend. 

Het Monumintehûs is een gezamenlijk onderkomen voor verschillende organisaties die zich 

bezighouden met monumenten. 

Het Monumintehûs huisvest een aantal professionele organisaties zoals de Stichtingen: Alde 

Fryske Tsjerken ; Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland ; Monumentenwacht Fryslân en 

Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. 

Verder hebben de volgende flankerende organisaties op het gebied van monumentenzorg hier 

een plaats gekregen nl. De Fryske Mole ; Staten en Stinzen ; Bond Heemschut en Boerderijen 

Stichting Fryslân. 

Het grote voordeel van het Monumintehûs is dat er een centraal adres is waar al deze 

organisaties zijn ondergebracht. Dit maakt het voor buitenstaanders gemakkelijk om entree te 

krijgen en de organisaties kunnen gemakkelijk onderling contact krijgen. 

De Fryske Mole is altijd een voorstander geweest van zo’n gezamenlijk onderkomen. Er is 

zeker voor de kleinere organisaties veel facilitaire ondersteuning. Er is vergaderruimte, 

kopier- en computerapparatuur beschikbaar en eigen archiefruimte. 

Kortom De Fryske Mole is erg content met haar plaats in het Monumintehûs dat is gehuisvest 

aan Emmakade 59 te Leeuwarden. 

 

L.J.Zwierstra voorzitter De Fryske Mole 

 

Bij de ingebruikname sprak de voorzitter z’n blijdschap uit over dit nieuwe onderkomen met 

daarin gezamenlijke kantoorruimte, computer- en kopieerfaciliteiten, vergaderruimte en 

archiefruimte. Een korte terugblik leert hoe het eens was. Onze oud-secretaris André Cramer, 

die onlangs na ruim 32 jaar afscheid heeft genomen, had voor het archief van onze stichting 

een slaapkamer in zijn woning nodig om alles onder te brengen. Nu is hier voldoende 

archiefruimte mogelijk in een gezamenlijk “hûs” waar mensen, die zich verbonden voelen met 

monumentenwerk, elkaar gemakkelijk kunnen treffen en met elkaar kunnen overleggen. 

 

Restauratie molen Heechhiem voltooid 
 

Op 14 juni jl. was het voor De Fryske Mole weer een feestelijk moment. 

De restauratie van de molen Heechhiem onder Goëngahuizen was voltooid en gedeputeerde 

Mulder was bijna traditiegetrouw aanwezig voor de officiële ingebruikname. 

Deze molen Heechhiem vormt samen met de molen De Modderige Bol en De Jansmolen een 

soort drieluik van spinnenkop molens in dit gebied. 

De restauratie was nogal omvangrijk en heeft in totaal € 84.000 gekost. 

Doordat vlak voor de start van de uitvoering bleek dat het toenmalig waterschap Sevenwolden 

in het kader van het project “Oevers en kaden” de voor de molen liggende kade bijna 1 meter 

had opgehoogd moest het plan ingrijpend worden aangepast. De molepôle lag ineens beneden 

de bovenkant van de kade.  



In het kader van de Monumentenwet was deze nieuwe situatie niet acceptabel. Om dit weer te 

herstellen is het plan aangepast. De molen is enigszins verplaatst en op de hoogte van de 

nieuwe kade geplaatst. De vijzel is verlengd enz. Deze extra kosten zijn betaald door het 

waterschap. Het geheel staat er nu weer fraai bij. 

Omdat de molenbiotoop bij bepaalde windrichting te wensen overlaat, zal geprobeerd worden 

in overleg met de aangrenzende buurman tot een passende oplossing te komen. 

Na afloop van de ingebruikname is met de genodigden nog even gezellig nagepraat op het 

terras aan het water bij Goerres in Akkrum.  
 

L.J.Zwierstra voorzitter De Fryske Mole 
 

Diversen 
 

Ook in de vakantietijd draait de stichting net als haar molens gewoon door, waardoor er heel 

wat zaken zijn te melden. 

 

De door het bestuur na overleg met het “Gild Fryske Mounders” enz. vastgestelde 

afsprakenlijst molenaars is rondgestuurd en deze zijn door partijen getekend weer ontvangen. 

Hierbij bleek dat de stichting minder molenaars had dan er op papier aanwezig waren. En ook 

dat men soms op een andere molen draaide, dan was aangegeven. De afspraken zijn nu weer 

helder en we weten wie waar zit. 

Er zijn een aantal molens, waar op dit moment geen molenaar voor is. Gelukkig zijn er een 

aantal aspirant molenaars in opleiding, waardoor elke molen weer een baas kan krijgen. Voor 

de nieuwe molenaars wordt de eis gesteld dat men het diploma heeft; voor de oude wordt de 

bestaande situatie gehandhaafd. 

 

Het jaarlijks onderhoud aan de molens is weer gestart en voor de meeste molens is het 

maximale subsidiebedrag benodigd. Voor een aantal hebben we daar niet genoeg aan, 

waardoor wel nodige werkzaamheden moeten worden uitgesteld. Dit heeft helaas een 

negatieve invloed op de onderhoudstoestand. 

De aannemer is begonnen met het herstel van de útskoat van de Victor; tevens worden de 

waterpeluw, voorkeuvelens enz. vervangen. Sjerp de Jong krijgt weer een mooie lesmolen ter 

beschikking. 

 

De jaarrekening 2004 is door het bestuur vastgesteld en sluit met een klein positief resultaat. 

 

Inmiddels is door Cees Foppele met de opzet van een website begonnen. We hopen dat deze 

binnen een paar maanden operationeel is. 

 

De Commissie voor Bezwaar - Beroepschriften en Klachten van de provincie Fryslân heeft 

eindelijk haar advies aan het College van G.S. uitgebracht, over het bezwaarschrift van de 

stichting voor het niet toekennen van voldoende subsidie voor de restauratie van de 

Achlumer- en de Slagdijkstermolen. Het is nu weer wachten op de beslissing van het College 

van G.S.; al met al een langdurige zaak. 

 

De kans bestaat dat er met het w.s. Fryslân een overeenkomst wordt gesloten voor de inzet 

van molens bij extreme wateroverlast. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt van molens die 

hiervoor kunnen worden gebruikt . Helaas hebben nog niet alle molenaars gereageerd op de 

vraag of men hiervoor beschikbaar is. 

 

Pieter Kooistra  secretaris  



 

Afsluiting wervingsactie leerling-molenaars 

Welkom aan nieuwe leden 

 

De wervingsactie voor leerling-molenaars heeft onze vereniging in het afgelopen voorjaar 

veel positieve belangstelling opgeleverd. Niet telt alleen het aantal mensen dat zich nu heeft 

opgegeven als leerling-molenaar. Ook is de publiciteit rondom de actie blijvend positief voor 

de bekendheid van onze activiteiten en de molens in het algemeen. Op de open dagen van 9 

april en 21 mei jl. zijn enkele tientallen geïnteresseerden afgekomen en voor de proeflessen 

hebben zich 20 mensen opgegeven. Op dit moment (eind juli) hebben 14 mensen van deze 

groep zich opgegeven als lid van het Gild Fryske Mounders en zijn onze opleiding tot 

molenaar gestart. 

 

Het bestuur heet de nieuwe leden van harte welkom binnen onze vereniging en hoopt dat 

zij de opleiding tot molenaar met veel plezier en succesvol zullen afronden.  

 

Inclusief de nieuwe leden uit de wervingsactie, heeft het GFM op dit moment in totaal circa 

40 cursisten. Deze molenaars in opleiding de komende periode op vertrouwde wijze met een 

monumentale windmolen leren werken is - niet in de laatste plaats voor de leermeesters – een 

prachtige opgave waarvoor het GFM staat. Uiteraard blijft ons promotiemateriaal (website, 

posters en folders) de komende jaren in gebruik. De wervingsactie, die financieel dankzij een 

projectsubsidie van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk van de Provinsje 

Fryslân op touw kon worden gezet, wordt tijdens de komende najaarsvergadering afgesloten. 

De commissie ‘wervingsactie 2005’, bestaande uit Martin Bakker, Rolf Dijkema, Ruurd 

Jakob Nauta, Frank Terpstra en Gerdien Wichers, en de gastgevende molenaars kunnen 

terugkijken op een geslaagde campagne. 

 

De doelstelling om in een periode van 5 jaar 100 actieve molenaars erbij te krijgen in Fryslân 

is ambitieus, maar ook noodzakelijk voor het Friese molenbehoud. Zie met name de stilstand 

onder veel poldermolens in het vrije veld. U kunt nu echter al constateren, dat de eerste 

geslaagden van het in 2003 hernieuwde GFM volop actief zijn op ‘hun’ molen en binnen de 

molenwereld. Door de inzet van de nieuwe molenaars zijn de desbetreffende molens (weer) 

regelmatig onder deskundige uitleg draaiend en malend te bewonderen door het publiek. En 

dat is, door middel van het werven van enthousiaste mensen, het opleiden van hen en het 

organiseren van interessante gezamenlijke activiteiten, wat we als Gild Fryske Mounders 

graag willen bereiken voor een ieder die het Friese molenerfgoed een warm hart toedraagt. 

 

Frank Terpstra 

voorzitter Gild Fryske Mounders 

 

 

 

GILD FRYSKE MOUNDERS 
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Uitnodiging najaarsvergadering 

 

Openbare Najaarsvergadering Gild Fryske Mounders 

te houden op vrijdag 28 oktober 2005 om 19.30 uur in het Dorpshuis van Raerd 

Adres: Buorren 30, 9012 DH  Raerd  

Agenda: 

1 Opening – welkom door de voorzitter 

2 Vaststelling en goedkeuring notulen voorjaarsvergadering 2005. 

3 Mededelingen en ingekomen stukken. 

4 Verkiezing nieuw bestuurslid: Jet Sandberg 

Toelichting: Jan Stolp heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden als lid van het 

bestuur te willen stoppen. Jet Sandberg heeft zich beschikbaar gesteld om zijn taak over 

te nemen. 

5 Mededelingen van de penningmeester.  

- begroting 2006 

- voorstel tot contributieverhoging: contributie met ingang van 2006 € 22,50 

- stemming voorstel contributieverhoging 

6 Afsluiting GFM wervingsactie voor nieuwe leerling-molenaars. 

7 Verslag opleidingscommissaris. 

- Geslaagde(n). 

8 Rondvraag. 

9 Pauze. 

10 Na de pauze is nog een verrassing. 

Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen vindt u op www. molenaarworden.nl 

Uitnodiging Excursie ir. D.F. Wouda gemaal 

 

Het ir. D.F. Woudagemaal is het grootste, nog in bedrijf zijnde, stoomgemaal ter wereld. Het is 

door koningin Wilhelmina officieel geopend op 7 okt 1920. Het Woudagemaal dient om een te 

hoge waterstand van het Friese boezemwater te verlagen. Na 47 jaar kolenbedrijf zijn de ketels 

in 1967 omgebouwd voor oliestook. 

In mei 1966 werd het elektrische Hooglandgemaal geopend. Dit gemaal bij Stavoren was al 

gepland in het besluit van 1913! Na de afsluiting van Lauwerszee in 1969 ontstond het 

Lauwersmeer met de uitwateringssluizen bij Lauwersoog. Deze beide factoren hebben er sterk 

toe bijgedragen dat het Woudagemaal sindsdien aanzienlijk minder vaak heeft moeten pompen. 

Maar in het voorjaar van 2002 heeft het Woudagemaal toch tien dagen aan één stuk gedraaid. 

In 1998 is het uitstekend onderhouden monument op de Werelderfgoedlijst van UNESCO 

geplaatst, en op 7 juli 2001 is de publieke openstelling gestart door Commissaris van de 

Koningin Nijpels.  

Voor meer informatie kijk op http://www.woudagemaal.nl/ 

Het bestuur nodigt u van harte uit deel te nemen aan bovengenoemde excursie op zaterdag 8 

oktober 2005 om 13.00 uur. De rondleiding begint om 13.30 uur  

Leden en belangstellenden die aan deze excursie mee willen doen, dienen zich minimaal een 

week van te voren op te geven bij het secretariaat: tel. 0512 350552; Email martinbakker@mc-

bakker.nl.  De kosten: € 4,00 per persoon; ter plekke zelf te voldoen! 

 

http://www.woudagemaal.nl/
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Afscheid van onze eerste molenaar 
 

Hollum - Onze eerste molenaar Marinus 

Heystek heeft al in de loop van 2004 te kennen 

gegeven te willen stoppen met dit ambacht, het 

bestuur had daar, mede gezien zijn leeftijd,  

uiteraard veel begrip voor en op 1 april 2005 

hebben we in de ledenvergadering officieel 

afscheid van hem genomen. Door de voorzitter 

van onze vereniging is de heer Heystek,  Rinus 

voor bekenden, in het zonnetje gezet en daar 

was alle reden voor. Rinus heeft een heel groot 

aandeel gehad in het welvaren van onze 

vereniging, ‘vrienden van de Amelander 

molens De Phenix en De Verwachting.

 
Bij de foto: Rinus tijdens de opening van de mosterd-

maalderij in geanimeerd gesprek met gedeputeerde 

mevrouw Andriessen. 

  

n1991 werd aan de westkant van Hollum, na enige jaren van voorbereiding, de stellingmolen 

herbouwd, die daar van 1840 tot 1949 het dorpsbeeld bepaald had. Nu moest er ook mee 

gewerkt worden maar er waren geen gediplomeerde molenaars, wel lieten sommige bestuursleden 

de molen draaien, voor de prins wel te verstaan. Maar we kregen bericht dat de heer Heystek wel 

een molenaarscursus wilde volgen Ongeveer anderhalf jaar lang toog de heer Heystek naar 

Friesland om de opleiding voor molenaargezel van het Gild Fryske Mounders te volgen, voorwaar 

geen geringe opgave als je van Ameland af moet komen. Gelukkig kon aan de heer Heystek op 4 

november 1994 het diploma worden uitgereikt en konden we gaan malen en Rinus was de baas, 

en hij bepaalde dat er geen ongediplomeerde meer  de molen mochten bedienen. Maar de basis 

was smal er moesten meer molenaars komen vooral omdat er steeds meer meel door Rinus aan de 

bakkers werd geleverd. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven om de opleiding te volgen 

en zo over een bredere basis te kunnen beschikken zou het erg praktisch zijn als er een opleiding 

op Ameland zou kunnen plaats vinden. Immers om anderhalf jaar elke zaterdag naar Friesland te 

reizen is voor de meeste te veel, vooral voor diegene die daarnaast nog een volledige baan hebben.  

In eerste instantie was het bestuur van het Gild Fryske Mounders niet gelukkig met dit voorstel. 

Maar uiteindelijk was het bestuur het met ons eens dat dit de enigste oplossing voor ons zou zijn 

en mooier kon het niet: Rinus werd leermeester. Vermeldenswaard is nog dat Gerard Gremmé in 

dezes ons erg heeft geholpen.  Zo kwam het dat op 17 mei 1997 zeven cursisten examen op onze 

eigen molen konden doen. We hadden nu een heel team van vrijwillige molenaars en dat was voor 

een wel heel groot deel te danken aan onze Rinus. Nu we over meer molenaars de beschikking 

hadden coördineerde Rinus  de werkzaamheden en werd er steeds meer meel persoonlijk door 

Rinus bij de bakkers afgeleverd en als de bakker niet geregeld meel afnam dan sprak Rinus hem 

daarop aan. Bijna legendarisch zijn de kwartaal- en jaarverslagen door hem opgesteld, zeer 

uitgebreid en verluchtigd met grafieken.  

Naast het malen werd er ook veel geknutseld in beide molens, verbeteringen en reparaties werden 

en worden ook nu nog door de molenaars, die erg vindingrijk en handig blijken te zijn uitgevoerd. 

In het voorjaar van 2005 konden we de uitbreiding van de molen openen, een mosterdmaalderij 

werd aangebouwd. Mosterd malen op windkracht waar vind dat nog plaats? Nu al blijkt dit een 

groot succes te zijn. Vele potjes mosterd worden verkocht zowel in de molen als in de winkels op 

Ameland. De conclusie kan zijn dat het bijzonder goed gaat met onze molen en dat is voor een 

I 



groot deel mede te danken aan de enorme inzet van Rinus. Het bestuur heeft hem voor die 

verdienste benoemd tot erelid van onze vereniging vastgelegd in een aan hem overhandigd 

certificaat.  De voorzitter verwoorde zijn verdienste door op te merken dat onze vereniging zonder 

Rinus nooit zover zou zijn gekomen dan waar ze nu zijn aanbeland. Als herinnering kreeg Rinus 

een fraaie ets van de oude molen van Hollum. 

Gelukkig beschikt de verenging nu over een wel bijzonder enthousiaste en inventieve groep 

vrijwillige molenaars dus zien we ook toekomst met vertrouwen tegemoet.  

 

Een impressie 
 

aterdagmorgen  tien uur; een vrij straffe en nog steeds koude noordoosten wind, een heldere 

lucht en dus goed molenweer. Vandaag de 33ste nationale molen- en gemalen dag, er zullen in 

Nederland ruim 600 molens en ongeveer 30 gemalen opengesteld worden voor publiek.  

 

Zo ook de beide molens op Ameland, ‘De Phenix’ en ‘De Verwachting’ de vrijwilligers waren al 

vroeg in touw om de molen maalklaar te maken,  de kammen smeren en de molen op de wind 

kruien is een eerste vereiste. Daarna de vang gelost en de wieken zoefden in het rond. De 

mosterdstenen lieten een zacht grommend geluid horen dat overstemd werd door het geratel van 

de kammen die in de raderen van de bonkelaar draaien. Nog even en het publiek kwam 

binnengelopen de mosterdmakers zouden de voorraad mosterd aanvullen en later op de dag moest 

er ook nog tarwe gemalen worden. Buiten klonk de muziek uit de accordeons van de drie dames. 

De meisjes maakten het beslag klaar en de poffertjespannen werden al opgewarmd. Tegen elf uur 

waren er al een honderd mensen de molen binnen gegaan en vonden de poffertjes gretig aftrek.  

Het malen van  het mosterdzaad is voor de meeste bezoekers een spectaculair gezicht. De in water 

en natuurazijn geweekte mosterdzaad wordt als een natte drab in de maalsteen gegoten en komt er 

als een stroperige brei weer uit. Aan de toch wel weeë lucht van de azijn is men gauw gewend, de 

afleiding is dan ook groot. Door de mosterdmakers wordt uitgebreid voorlichting gegeven aan de 

vele geïnteresseerde bezoeker. Immers het is de echtte Amelander mosterd die hier gemaakt wordt 

van op Ameland geteelde mosterdzaden, en wel drie verschillende soorten.  

Terug naar de molen, het hart van de aandrijving. De bezoekers stommelen de steile trapjes op 

naar boven alwaar de molenaars tekst en uitleg geven over de werking van een windmolen. De 

overbrenging van het bovenwiel via de koningspil naar het spoorwiel. Vandaar de aftakkingen 

naar de maalstenen, de buil en de aandrijfas, die buitenom naar de mosterdmaalderij loopt. Alles 

kan apart draaien en alles kan tegelijk in werking worden gezet, mits er voldoende wind is. 

Vandaag is zo’n dag er is voldoende wind en zonder borden of zeilen draaien de mosterdstenen 

rustig in het rond. Als de maalstenen ook in werking worden gezet dan moeten er toch borden 

geplaatst worden en wellicht ook een stukje zeil, een gemakkelijke klus voor de ervaren 

molenaars.  

De reactie van de bezoeker is zeer verschillend er zijn mensen die vrij snel weer de molen 

verlaten. Zij hebben voldoende gezien. Anderen willen alles weten hoe werkt de molen? het 

luiwerk wat is dat? zo komen de gesprekken op gang. Er is een jonge vrouw met haar man en een 

kind, zij wil alles weten over de overbrenging van de kracht van de wieken naar uiteindelijk de 

maalstenen. het wiekenas draait veel langzamer dan de koningspil en de maalsteen draait nog 

vlugger. Dat komt door de overbrenging van een groot wiel naar een kleiner rad, en als dat twee 

keer plaats vind dan lopen de nogal wat stenen sneller dan het wiekenas draait, wordt geduldig 

door de molenaar uitgelegd. Kinderen en ouderen ze stommelen weer het trapje af, meestal 

verkeerd en dan grijpt een van de molenaars in; achteruitlopend moet men de trap afdalen, de kans 

om onderuit te gaan is anders te groot. De mesten luisteren gedwee, anderen zijn wat eigenzinnig 

en lopen zoals ze willen lopen met als gevolg dat er één onderuit glijdt. Ik loop de stelling op, een 

echtpaar uit Amersfoort kijkt over het weide landschap en is opgetogen over het uitzicht. Ik raak 

met hen in gesprek, ze zijn voor de eerste keer op Ameland, Schiermonnikoog is wel bekend 

terrein voor hen. Ze vragen over de molen hoe oud hij is en  zijn geïnteresseerd in Ameland waar 

Z 



is het paardengraf vragen ze ik wijs naar het zuidwest. Ze zullen het paardengraf ook een bezoek 

brengen. Hollum is mooi vinden ze vooral die oude huisjes, er wordt hen uitgelegd wat een 

commandeurswoning is en wat een woning van een stuurman. De Walvisvaart vinden ze ook 

bijzonder, veel Amelanders hebben daar in het verleden een stuk brood verdiend, maar die leven 

niet meer vragen ze, jazeker wel. Van die op de Willem Barends hebben gevaren zijn er nog 

genoeg. Zo gaat het gesprek maar door, ze zijn zeer geïnteresseerd in alles wat Ameland betreft en 

dat is terecht vertel ik hen want Ameland is een klein paradijsje, vooral als je in een grote stad 

bent opgegroeid. 

Ik loop naar de werkplaats en daar staat een grote pan met mosterdsoep die moet worden 

opgewarmd, dat gebeurt bij een van de molenaars thuis en een kop soep kost     € 1,- in ongeveer 

drie kwartier is de soep op, dus ook dit initiatief verdiend navolging. In  Nes aangekomen blijkt 

dat open stelling daar ook al een succes is. Er zijn veel bezoekers ontvangen en er is Rogge 

gemalen  de molenaars zijn enthousiast over het product ik doe een greep in de zak en zie een 

gelijkmatige roggekorrel waar bakker de Jong in Nes het Amelander roggebrood van zal bakken. 

De stenen zijn onlangs afgesteld en gebild en dit heeft dus een gunstig effect op het gemalen 

product. Ook hier werken we met vrijwilligers en komen er verhalen van de bezoekers. Ik raak in 

gesprek met iemand die zijn opa een molen heeft gehad in Dronrijp. Hij kon zich die molen vrij 

goed herinneren maar de molen was ondertussen wel uit die plaats verdwenen. Maar het 

molenaarsbloed bleek nog enigszins aanwezig te zijn want bij een bezoek aan een molen aan de 

zaanstreek herkende de verteller verschillende details. Hij verdiepte zich in de geschiedenis van 

opa’s molen en toen bleek dat het inderdaad de molen van opa was die hij in de zaanstreek 

aantrof.  Ik keek de man eens goed aan en vroeg hem of hij ook in Hollum was geweest omdat ik 

hem meende te herkennen van een eerdere ontmoeting die morgen, dat was inderdaad het geval, 

een echte liefhebber dus. De man vertelde nog dat de molen in Dronrijp heeft gestaan in de buurt 

van het geboortehuis van Alma Tadema, (1836-1912) de bekende kunstschilder. Hij gebruikte in 

zijn schilderijen veel historische beelden uit de Griekse en Romeinse tijd.  

Weer terug naar Hollum even napraten met de vrijwilligers in Nes hebben we 564 bezoekers 

mogen ontvangen en ook in Hollum blijken er een vijf honderd zestig mensen de molen te hebben 

bezocht. Er is ontzettend veel potjes mosterd verkocht, mensen die al eerder mosterd hadden 

wilden voor opa en oma ook een potje meenemen want het is zo lekker! Die juttermosterd hoe 

smaakt die? Nou erg lekker maar wel pittig.   

Het was weer een uitzonderlijk mooie dag voor onze molens. De vele vrijwilligers, in Hollum 

alleen al ruim twintig mensen in de leeftijd van 16 tot 77 jaar, hebben met veel enthousiasme 

meegewerkt om deze dag tot een succes te maken. Douwehz.      

 
 

Theatergroep Barrevoet ging met optreden langs Friese molens 

Maandag 1 augustus vond de Friese première plaats van het theaterproject Luw van de groep 

Compagnie Barrevoet. De voorstelling ging over een molenaar die het lot in eigen hand wilde 

nemen en die probeerde zelf wind te maken en op te slaan. Het eerste optreden vond plaats bij 

de koren- en pelmolen De Onderneming in Witmarsum. In het stuk fungeert een molen als 

voornaamste decor. De bijpassende muziek is gemaakt op basis van opnamen van draaiende 

molens. De andere voorstellingen in Fryslân waren: zaterdag 6 augustus: korenmolen De Kaai 

Sloten; zondag 21 augustus: spinnekop Dorus Mooltsje Oudega (W); dinsdag 23 augustus: 

poldermolen Hempensermeer Wergea; woensdag 24 augustus: koren-, pel- en houtzaagmolen 

De Zwaluw Burdaard; maandag 29 augustus: korenmolen Windlust Burum; vrijdag 2 

september: poldermolen de Grote Molen Marrum en tot slot was er zaterdag 3 september: bij 

poldermolen Froskepôlle te Leeuwarden een optreden.  

 



9 juli 2005 

Korenmolen De Kaai van Sloten 
 

Sloten - Het is half tien ’s morgens.  

Door de straatjes van ons mooiste 

elfstedenstadje is de stadsschutterij in 

vol ornaat en met trommels op weg naar 

de jubilerende, 250- jarige Korenmolen 

van Sloten. Die begint juist haar met 

vrolijke vlagjes versierde wieken te laten 

draaien op de noordenwind, die lui 

achter de fabriek en de bomen op gang 

komt. Hier gebeuren leuke dingen 

vandaag!  
 

p het molenerf staan open tenten 

klaar, waarin koffie, limonade en 

oranjetaart zich staan aan te bieden; leden 

van het muziekkorps blazen al wat 

riedeltjes op hun blinkende instrumenten 

en het middelpunt, de molen zelf, heeft een 

soort feestmantel aan gekregen van wel 

100 felgekleurde kleurplaten en prachtige 

schilderijen van haar zelf. Die hebben de 

schoolkinderen gemaakt, de één nog 

mooier dan de ander.  

Hoe zien kinderen een molen, hún molen, 

die van de stad Sloten? Verrassend goed, 

merk ik al snel: de wieken, de stelling, ze 

missen haast nergens. Vaak is de lucht, 

waar de wind vandaan komt duidelijk 

aanwezig, bij enkele ook het water, waar 

de molen aan grenst. Trotse, blije molens 

zijn het geworden, als uitdrukking ervan, 

dat de Sleattemers tige wiis binne mei 

harren mûne. Dat zal straks ook blijken uit 

de toespraken! Voorzitter Lolkema mag  
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Molenaar Grytsje Hiddema in gesprek met de 

voorzitter van dorpsbelang en de voorzitter van de 

Vrienden van de Molen van Sloten. 

 

eerst: hij opent de dag en vraagt Grytsje 

Hiddema, eerste molenaarster, het kanon af 

te schieten dat opgesteld staat (permanent 

trouwens) op het molenerf. Met een luide 

knal en een dikke rookwolk vol 

rondvliegende strootjes kan dan het feest 

van start! Algauw speelt het korps 

gezellige muziek en gaat het gebak rond. 

Het is nog niet zo druk, maar de 

verwachtingen zijn hoog, verscheidene 

kranten, lokale en provinciale, lieten 

uitgebreid weten: ”De Korenmolen van 

Sloten, draaiend als een tierelier en een 

juweeltje zoals ze daar op het Bolwerk 

staat, viert deze zomer haar 250- jarig 

bestaan.” En voor wie het nog niet gelezen 

heeft: de oudste berichten over een 

korenmolen hier dateren al uit 1523 ! En 

op verschillende oude prenten is haar 

voorganger, een standaardmolen te zien. 

Die zou zijn afgebrand in 1754. De huidige 

”Rogmolen” werd in 1755 in gebruik 

genomen. Vrijwel heel de geschiedenis 

was ze eigendom van de Stad Sloten. Ze 

deed tot 1928 dienst, die laatste jaren meer 

voor fourage en graanhandel, grutterijen en 

koloniale waren. 

De molen ziet er dan haveloos uit, terwijl 

er diverse ”opstallen” tegenaan zijn 

gebouwd. Maar in dat zelfde jaar 1928 

kwam de redding. Vanuit de bevolking 

werd een comité tot behoud en herstel 

opgericht, dat leidde tot verkoop van de 

molen aan de nog steeds bestaande 

Vereniging. Nog later vonden er grote 

restauraties plaats, in ’64 - ’72 / ’73 - en 

’92 / ’93. Van nu af zal trouwens het beleid 

zó zijn, dat er elk jaar een deel wordt 

aangepakt. De molen ziet er anno 2005 

écht goed uit en draait en maalt heel vlot 

en gemakkelijk. Dat malen gebeurt weer 

heel regelmatig; het meel gaat naar de 

vaste (partikuliere) klanten én naar de 

pankoekliefhebbers. Dat zijn er zomers 

héél wat, met al die bootjesmensen! Dan is 

het urenlang scheppen, mengen en zakjes 

vullen. Tekort aan meel wordt eventueel 

aangevuld door collega- molens, evenals 

de specifieke broodmixen. En zo wordt er 

zelfs aardig winst gemaakt uit de 

productie, vorig jaar zo’n 2000 euro. Een 

leuk bedrag, al is het, afgezet tegen de 

onderhoudskosten natuurlijk maar een 

druppel. Maar gelukkig hebben we juist 

wethouder Meinsma horen praten, hij 

bevestigt de grote waarde van dit 

monument en belooft dat, ondanks dat 

Sleat al veel geld kreeg de afgelopen tijd, 

de financiële steun zal blijven, juist omdat 

deze molen zo’n grote toeristische trekker 

is. Ook zijn er de sponsoren en donateurs. 

En misschien het allerbelangrijkste: 

enthousiaste molenaars! Behalve Grytsje 

Hiddema zijn hier sinds kort ook Chris 

Schaap, Peter Prins en Syb Zandstra actief.  

Johannes Kooistra is er niet vaak meer, 

maar zijn naam hoort zeker genoemd en 

dat gebeurt dan ook héél lovend in nog 

eens één van de toespraakjes. Zo wordt in 

herinnering geroepen hoe Johannes in zijn 

fanatieke jaren zijn zomervakantie 

doorbracht in een caravannetje, dat hij voor 

die periode op het molenerf zette, om maar 

hele dagen op en bij de molen te kunnen 

zijn! Maar sinds een klein jaar is er dus een 

aardig molenaarsteam dat de molen, elkaar 

afwisselend, soms wel drie dagen in de 

week laat draaien en zo mogelijk malen. 

Chris en z’n vrouw Anneke draaien  



 
 

Syb op vrijdagmiddag en Grytsje is er 

zaterdagsmorgens in principe om de 

veertien dagen. In de zomervakantie zijn er 

vijf maal twee vrijwilligers door de week 

aanwezig om de molen open te stellen voor 

bezichtiging en de meelverkoop. Ook 

vandaag staan er van die onmisbare 

vrijwillig(st)ers klaar: her en der worden in 

diverse huiskeukens al stapels  

pannenkoeken gebakken en dat zal tot ver 

in de middag, ook bij de molen zelf 

gebeuren. Tot groot plezier van de vele 

kinderen die vandaag de molen in en uit en 

op en af lopen, vol bewondering en 

nieuwsgierigheid (”cool man! écht gaaf!”) 

Dit is ook wat Grytsje Hiddema vooral zo 

leuk vindt aan deze dag, zal ze later 

vertellen: ”It wie sa’n gesellich feest, sa 

levendich mei al dy bern dy’t der sa bliid 

omstapten en boarten. Dat joech sa’n 

leuke, ûntspannen sfear. Hja troanden 

harren âlden mei de mûne op, te pankoek 

iten en te sjen nei harren skilderijkes. En 

dan de muzyk: de middeis de Froulju mei 

lûkpûden en it Shantykoar “Gjin see te 

heech” dat op de stelling stie te sjongen! It 

folk bleau oan’t fier nei de plende sluting. 

Earst doe’t pankoeken en bier skjin op 

wiene waard it stil rûnom de mûne. Doe 

rûn it yntusken tsjin fiven!” En dan heeft 

de Korenmolen een échte naam gekregen! 

Jan de Vries, die vlak bij de molen woont, 

kwam met de naam: ” De Kaai” (Fries 

voor: De Sleutel) of eigenlijk was het: syn 

mem, mar dy doarst de eventuele priis, in 

ballonfeart, net oan……. Práchtig, vond 

iedereen, de molen als De Kaai fan Sleat. 

Dat is ze eigenlijk ook, zeker gezien vanaf 

het water. Een leuke bijkomstigheid: Kaai 

betekent ook kade en die loopt rondom 

onder het molenerf langs, de 

Veermanskaai! En om deze feestelijke dag 

af te sluiten door er nog een leuk staartje 

aan te hangen: van ál die kinderschilderijen 



komt waarschijnlijk een tentoonstelling in 

het stadhuis, als ”kaaikes” om de 

bezoekers ervan de ogen te openen voor de 

250- jarige Korenmolen. 

 

Hiltsje Feenstra. 

 

Actuele foto’s:  

Conrad Leegstra en Hiltjse Feenstra

De oude foto aan het begin van deze bijdrage toont ons de toestand van de molen in 1916. Hij 

werd toen gefotografeerd voor een reisboek over onze provincie. 

 

Molenaar Tjitte Talsma redt eigen molen 
 

Toeval bestaat niet? 

Zaterdag 20 september besloot Tjitte 

Talsma, molenaar van de 

Froskepôllemolen in Leeuwarden, 

tijdens zijn fietstochtje even bij de 

molen langs te gaan. Toen hij daar 

aankwam zag hij een man druk in de 

weer met een emmer bij de molen. Er 

was brand gesticht in het riet van de 

molen, bij de deur en de man, een 

toevallige passant met de boot, was 

bezig het te blussen. Gelukkig had 

Tjitte de molensleutels op zak en kon 

gauw de deur openmaken. Het vuur 

brandde al aan de binnenkant van de molen. Met nog een emmer, die in de molen stond, 

hebben de beide mannen het vuur kunnen 

blussen. Aan het brandblusapparaat dat 

ook in de molen stond, werd pas na het 

“brand meester” gedacht. 

Even later kwamen ook de inmiddels 

gewaarschuwde brandweer en politie. Ook 

Omrop Fryslân was er om opnames te 

maken. 

De passant van de boot had 2 jongens weg 

zien rennen en enkele toeschouwers 

beaamden dat. 

Gelukkig is het deze keer goed afgelopen. 

Er is alleen wat schade aan het riet van de 

molen, maar je moet er niet aan denken 

wat er gebeurd zou zijn als Tjitte niet 

toevallig met de sleutels op zak langs de 

molen was gegaan. 

Helaas ligt de molen op een plek waar 

controleren erg moeilijk is, maar we 

hopen dat deze “toevalligheid” niet vaker 

nodig zal zijn. 

 

Tekst en foto’s : Gerdien Wichers 



Wyn en wetter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It is wat skrousk waar, as wy sneintemiddeis út Sleat wei ride, rjochting 

Stobbegat, om ris by de mûne te sjen, dêr’t Frank, de stúdzjemaat fan ús 

soan, mûnder is. De sinne docht syn bêst, mar de wolken binne sterker en 

spuie sa no en dan in pear fine drippen op’e autoruten. Waaie docht it net 

bot en dat hiene wy graach wat oars sjoen: want is in mûne sûnder wyn net 

as in streuper sûnder wyld? 

 
 

t is mar goed, dat Frank ús útlein hat, wêr’t wy lâns ride moatte, want sels ride jin net sa 

gau by in boer oer’t hiem en dogge jin hielendal de hikke net iepen om oer in koweroaster it 

lân yn te riden, tusken de skiep troch. Nei hûndert meter skieppestront steane wy by de 

“Grevensmûne” , dêr’t Frank ús al opwachtet. Hy skôget de loft en seit: “Jammer, dat er niet 

zoveel wind staat….”  En giet dan oer yn it Frysk, want dat wit er wol by ús. 

Ik sjoch ris om my hinne…wat in daaldersk plakje! De kante mûne mei it mitsele ûnderein, 

dêr’t de ûnderste meters fan wyt ferve binne, stiet tsjin it farwetter oan, dat neist it spoar ’t 

Hearrenfean-Ljouwert leit. Oan’e oare kant de Haskerveenpolder yn fleurige, griene 

maitiidspracht. De wjukken fan de mûne draaie stadich yn’e rûnte. Hea….blomkes foar de 

ruten…soe dêr ek noch in húskeamer yn sitte? Mar dêrfoar moat ik noch efkes geduld hawwe 

– we geane earst in slach om de mûne hinne. Oan’e kant fan de útskoat rint in smel 

skelpepaad oer in houten brechje hinne: simmers komme dêr hiel wat fytsers lâns.Fan it 

brechje ôf, kinne jin, as jin yn’e hoksen sitte, de útskoat-doarren (of hyt dat net sa?) sjen. Dy 

binne no ticht, want it waait te min om it wetter omheech te krijen. 

Steande op it brechje sjocht Theun, myn man, alderhanne fûgelark tusken de reiden en yn’e 

loft. Wat in prachtich stikje natoer hjir om de mûne hinne. We rinne fierder en ik fernuverje 

my oer de noflike rêst op dit stee. Mei dreamerige eagen sjoch ik om my hinne …. gelokkich 

hat Frank it wat ôfset, want dêr swypket de mûnewjuk foarby!  Oe….hy hat dochs mear gong 

as ik tocht. 

It is in aardichheid om Frank fertellen te hearren oer “syn” mûne: de technyk fan sa’n mûne 

sit net inkeld yn syn holle, mar hat syn hiele hert! Op treflike wize krije wy útlis oer it 

“kruien” fan de mûne (wat in gebealch!) en de “fangstok” en sa fuort hinne.  

I 



Dan geane wy de mûne yn. It lûk giet iepen en wy kinne de grutte “skroef” fan hout draaien 

sjen yn it wetter. De wyn hellet krekt in bytsje oan, dat hy kriget it wetter no oer de râne 

hinne.Wer efkes nei’t brechje: ja hear….de doarren geane iepen en der brûst al aardich wat 

wetter út. In moai gesicht: sa mealde men dus foarhinne it wetter út de polder(al is it no in 

rûnmeal-sirkwy). Ik krij daalk bylden foar eagen fan heech wetter, flagerige hurde wyn út 

ferskate rjochtings en in mûnder, dy’t it smoardrok hat! Wer werom yn de mûne, fertelt Frank 

fol fjoer ús alles oer de ferskate ûnderdielen. De grutte houten rêden, dy’t sa sekuer mei de 

tosken ynelkoar gripe moatte geregeld wat bijewaaks om’e snút hawwe. Ek lit Frank ús de 

ynkepings op’e balken sjen – ien of mear streekjes – sa koe men op in oar stee de mûne wer 

krektlyk ynelkoar sette , alles is sa dus nûmere. Wy binne djip ûnder de yndruk fan al dat âlde 

hout- en byntwurk en it reekkanaal, mei in lûk deryn foar’t rikjen fan woarst of iel. Myn 

tinzen geane wer werom nei’t ferline: men wenne hjir doe fansels ek op “Mookerheide”  en 

wie tige op elkoar oanwiisd. It liket  no wol in romantysk plakje, mar it wie fansels in hurd 

bestean, benammen yn de hjerst, as de stoarmen om’e mûne giselen.  En dan  winters: mei in 

protte kjeld sil it net tafallen wêze om it wat waarm te krijen. Dochs libbe men hjir ticht by de 

natoer, dy’t oan iterij ek noch wol wat opsmiet. Frank syn mûnders-maat ha’t in boatsje yn’e 

reiden lizzen: dat is in echte natoerman. Op it reidtek fan de mûne hingje wol 5 einekuorren. 

Yn de boppeste sit neffens Frank in falkje te brieden – hy hat der moaie digitale foto’s fan 

makke. As wy boppe binne, moat Theun der efkes ynsjen. Der lizze gjin aaien mear yn, mar 

der sitte noch wol twa jonge falken yn, dy’t ús mei in pear fûle eachjes oanstoarje. 

 

 
 

Nei de lêste trep komme wy by it grutte draairêd. In prachtich , yngenieus systeem, dêr’t wy 

de wurking fan de fang en it grutte blok ek goed besjen kinne. Mei bargerizel wurdt de saak 

flot draaiende holden. Wat in moai gesicht as de mûne “fongen” wurdt en de wjukken yn de 

rêststân komme.  



Tusken de ûleballen 

trochkrûpend, 

bedarje ik by it 

iepene lûk neist de 

as fan de 

mûnewjukken: wat 

binne dy grut, sa 

tichteby! Hjir ha’k in 

skoander útsjoch oer 

de polder. De sinne 

brekt der krekt efkes 

troch: wat is Fryslân 

moai! 

Wer ûnder 

oankommen, meie 

wy einliks yn it 

privee-hillichdom 

fan de mûnder: de 

húskeamer. Wat 

gesellich! In heal rûne keamer mei twa lytse bedsteden, in potkacheltsje, wat kasten, stuollen 

en in hege tafel, mei âlderwetsk pluche-kleed. 

It theebledsje mei de kopkes steane klear. Frank set wat stuollen oan’e kant en tilt in matte op: 

der komt in lûk foar’t ljocht, dêr’t in lyts kelderke ûnder sit. Hjir moat Theun as âld mitselder 

efkes yn. Esterikken op’e flier en der is in part fan de mitsele bôge-konstruksje te sjen – rûn is 

sterk – dêr’t de mûne op rêst. Hjir waarden foarhinne de jirpels en oare iterij yn bewarre. Der 

sit ek noch in doar yn de keamer nei bûten ta en neffens it ferhaal, is de húshâldster fan de 

mûnder der op in 

kear sa útstapt, 

krige in klap fan de 

mûnewjuk en rekke 

sa oan har ein. Sûnt 

dy tiid sit der in 

wale foar de doar! 

Frank hat de thee 

brún en de 

abrikoazetaart snijd: 

mei in moai útsicht 

oer it wetter sitte 

wy yn de âlde 

mûnderskeamer 

noch in skotke 

noflik nei te praten 

oer it hurde 

mûndersbestean fan 

foarhinne en nimme 

de manlju it âlde 

bestek fan de bou troch. Frank hat gelyk: sa’n stikje âldfaars-erf moat perfoarst behouden 

wurde! 

Tekst: Tetsje v.d. Sluis-Andringa,  Sleat 

Foto’s:  Frank Terpstra 



Molen De Swarte Prinsch verrast met heus molenboek 
 

Medio juli werd de Friese 

molenwereld aangenaam verrast met 

een nieuw molenboek. Het betreft hier 

een monografie over de poldermolen 

De Swarte Prinsch die zo fraai 

gelegen is aan het Alddiel onder 

Tytsjerk.  

 

Molenaar-bewoner Henk Veerdig en 

zijn vrouw Marja hebben de afgelopen 

jaren alles in het werk gesteld om de 

geschiedenis van hun molen boven 

water te krijgen. Zij gingen hierbij zeer 

minutieus te werk, spraken met veel 

mensen over vroeger, diepten veel oude 

foto’s op uit allerlei (particuliere) 

archieven en combineerden dat alles tot 

een zeer gedegen boekwerk dat 

imponeert. Het boek verscheen in A4-

formaat, het heeft een slappe kaft en het 

telt 155 pagina’s (helft zwart-witfoto’s 

,helft tekst). De prijs bedraagt € 17,50 (incl. verzendkosten). Er zijn nog slechts enkele 

exemplaren te koop zodat we de liefhebbers aanraden meteen contact op te nemen met de 

samensteller. 

“De intentie van ons was/is puur een bijdrage te leveren voor de geschiedschrijving van de 

molen,” zo liet Henk z’n vrouw Marja ons weten. Die opdracht hebben de samenstellers 

echter wel zeer gewetensvol en met enthousiasme ten uitvoer gebracht. Het onderzoek is 

degelijk geweest en de neerslag daarvan levert een zeer leesboek boek op waarin aandacht is 

voor alle aspecten die in en rond de molen spelen of hebben gespeeld. Dat maakt dit boek tot 

een zeer waardevol werk waarvan we helaas moeten stellen dat de oplage zeer gering is 

gehouden. Wie eerst komt eerst maalt dus. Het doet echter niets af aan het geweldige initiatief 

van de beide samenstellers die alle complimenten toekomen voor de wijze waarop zij de 

geschiedschrijving van hun molen ter hand hebben genomen. Slechts weinig poldermolens 

kunnen pronken met zo’n monografie! 

Belangstellenden wordt wel gevraagd eerst even te bellen (0511-431708),  

waarna in overleg het verschuldigde bedrag van 17,50 euro  

overmaakt kan worden op girorekening 5370748 t.n.v.  

H.C. Veerdig, Alddiel 4a, 9255 XG, Tytsjerk o.v.v.  

Molenboek. Uiteraard moet men  

NIET vergeten naam en adres op te geven!  

Zodra het verschuldigde bedrag is ontvangen,  

vindt de verzending plaats. 

Van harte aanbevolen! 

GDW 

 

 

 



Schoolkinderen behaalden junior-mounder-diploma 
Tjerkwerd – Op vrijdagmiddag 8 juli zijn de kinderen van groep 5 van christelijke 

basisschool De Bron uit Bolsward erin geslaagd een junior-mounder-diploma te halen 

op de bekende Babuurstermolen bij Tjerkwerd. 

 

Zij moesten daarvoor een speurtocht volbrengen over het molenerf, door de molen en het 

waterschapsmuseumpje dat naast de molen is ondergebracht in het voormalige 

molenaarswoninkje dat met zijn mini-planetarium bezoekers vanuit de hele wereld trekt. 

De schoolkinderen moesten hier hun kennis testen en die tevens met enkele praktijktoetsen 

combineren waarmee zij aangaven dat zij over voldoende kennis beschikten betreffende de 

beginselen van het molenaarsvak.  

Zo moesten ze bijvoorbeeld water opmalen met een zogenaamde tonmolen, een tjasker zonder 

wieken, en ook werden er handelingen met het molenzeil verricht. 

Hun leraar Gerben D. Wijnja, mede-oprichter van het Gild Fryske Mounders, neemt al dertig 

jaar lang de kinderen mee naar een molen in de buurt van zijn school. Zo was hij al eens met 

de klas in Witmarsum op de koren- en pelmolen De Onderneming, in IJlst op houtzaagmolen 

De Rat en bij Tjerkwerd werd met zekere regelmaat de plaatselijke Babuurstermolen bezocht. 

Toen hij nog in Sintjohannesga in De Hersteller woonde, was het een vaste gewoonte de 

kinderen uit Bolsward daar eens per jaar te ontvangen.  

Een en ander vindt altijd plaats als de zomervakantie in zicht komt en de kinderen naar 

buitenactiviteiten verlangen. Op vrijdag 8 juli zat het zomerweer de kinderen mee, want het 

bezoek vond plaats onder gunstige weersomstandigheden. Enkele uren later viel er in korte 

tijd veel regen, maar toen was de molen al weer veilig aan kettingen en bliksemafleider 

verankerd. 

Molenaar Henk Kuipers, de opvolger van wijlen molenaar Zijsling, was zeer te spreken over 

de kennis en handelingen van het bezoekersvolkje dat zich volgens zijn zeggen prima had 

verdiept in de molenmaterie. Wie weet leidt dat later nog eens tot liefhebbers die het echte 

diploma van het Gild Fryske Mounders behalen waarmee ze zelfstandig een molen kunnen 

beheren en bedienen. 

 

Esther van der Schaaf 

doet haar uiterste best 

water op te pompen met 

de traditionele tonmolen, 

een soort tjasker maar 

dan zonder wieken. Haar 

medeleerlingen Richtje 

Rienstra, Sylvia de Haan 

en Melvin Soolsma kijken 

met spanning toe of het 

haar lukt water uit de 

sloot omhoog te krijgen. 

De molenaar Henk 

Kuipers (links) en vader 

Sjoerd van der Schaaf die 

als begeleider mee was, 

kunnen met genoegdoening constateren dat het haar en ook alle medeleerlingen 

uiteindelijk lukte. Rechts op de voorgrond is het model van een tjasker te zien, een werkstuk 

van wijlen molenaar Van der Meer uit Bolsward. 



 

De molen van Oosternijkerk 
 

 

 

 

 

 

 

deel 2 It Mûnehûs  
door R.Tolsma 

 
 

Op de foto het molenhuis met rechts op de achtergrond het nieuwbouwwijkje van Oosternijkerk. 

 
Het oude molenaarshuis wordt gekocht door Pieter Enneüs Rijpma, loot uit een invloedrijk 

geslacht in de negentiende eeuw en landbouwer te Bollingwier(22). Hij bewoont het huis 

ongeveer een jaar lang met vrouw Wikje Douma en zoon Enneüs voor hij in 1895 naar Nes 

vertrekt waar hij kastelein wordt(23). Hij is echter niet dat hele jaar lang de eigenaar want al in 

april 1894 doet hij het huis weer van de hand en koopt Pope Dirks Hartmans, landbouwer te 

Lioessens, het oude molenaarshuis dat beschreven wordt als "huis met schuurtje en erf". 

Hartmans past goed op zijn zaakjes want als in datzelfde jaar 1894 onderwijzer Tjeerd Roosjen 

om een andere woning zoekt, er waren moeilijkheden met zijn kostvrouw, biedt hij hem het 

molenaarshuis te koop aan. Roosjen, al lang blij dat hij weer een woning heeft, moet f 900,- 

betalen. Dat betekent dat Hartmans er f 260,- aan heeft verdiend want hij betaalde de f 660,- die 

Rijpma ook betaalde(24). 

Tjeerd Roosjen woonde al sinds 1890 in het dorp. Hoewel hij getrouwd was, kwam hij zonder 

vrouw maar met twee dochters naar Oosternijkerk. Hij was in de kost bij een winkeliersche. 

Dat kwam omdat zijn vrouw zwaar ziek was en verpleegd werd in het Krankzinnigengesticht 

Veldwijk in Ermelo. Door moeilijkheden met zijn kostvrouw verhuist Roosjen en gaan zijn 

beide dochters naar de grootouders in Koudum. In 1892 wordt het gezin weer herenigd en 

krijgt een nieuwe kans als in mei 1895 het molenaarshuis betrokken wordt. Hij vertrekt in 1910 

naar Zuidwolde in Drente na moeilijkhden met een van de ouders waarbij, naar het gevoelen 

van Roosjen, het bestuur hem niet voldoende steunde(25). 

Roosjen heeft nogal wat problemen om het huis te verkopen. Tussen mei en oktober 

verschijnen een aantal advertenties in de krant waarbij het huis te koop wordt aangeboden. In 

mei wordt er al eens f 1818,- voor geboden maar die koop gaat niet door(26). In oktober wordt 

f 1469,-(27) geboden waarna Klaas Klazes Minnema het huis in november 1910 in handen 

krijgt. Hij moet er f 1650,- voor neertellen(28). 



Andere bewoners 
In de tijd dat Klaas Minnema het molenaarshuis bewoonde was er ook een kostganger in huis 

in de persoon van Pieter Hartmans. Hij was gardenier en had de naam dat hij graag een slokje 

mocht. De jongkerels van het dorp konden goed met de al wat oudere vrijgezel Hartmans 

opschieten al wilden ze hem ook wel eens te grazen nemen. Zo was een vast gezegde van hem 

"Ik bin foar de duvel net bang", waarna weer een of ander sterk verhaal volgde. Daarop 

besloten de jongelui hem daarvan te genezen. Ze lieten, vlak voor de ogen van de 

verbouwereerde Pieter, een olielamp heen en weer bewegen boven de tafel. Pieter sprong als 

door een bij gestoken van zijn stoel op en rende de gang door, niet vermoedende dat de 

mysterieus bewegende olielamp door een dun stukje touw gedragen werd! Een andere keer 

hadden ze het bovenste stukje van de "homeiepeal" doorgezaagd en weer, los, op deze paal 

gelegd. Ze wisten dat Pieter met een paar slokjes op van het café onderweg was. Zoals ze al 

hadden gehoopt, moest Pieter zich aan de homeie vasthouden om recht te kunnen lopen, hij 

pakte het losse stuk en viel inderdaad op zijn kop in de naastgelegen sloot, tot grote hilariteit 

van de zich achter een boom schuilhoudende jongelui. 

 

 Achter op het erf, ter hoogte van de achterste garage, heeft de molen 21 jaar lang gestaan. 
 

Overzicht eigenaren en bewoners 
Tot besluit een overzicht van bewoners en eigenaars: 

Bewoners:     Eigenaars: 

1. K. Buining  1871-1876  1. K  Buining   1871-1876 

2. D. Buining  1876-1881  2. D. Buining  1876-1887 

3. D. vd Woude 1881-1883   3. J. Postma  1887 

4. W. Osinga  1883-1887  4. J. Roemers  1887-1894 

5. J. Roemers  1887-1894  5. P. Rijpma  1894 

6. P. Rijpma  1894-1895  6. P. Hartmans 1894 



7. T. Roosjen  1895-1910  7. T. Roosjen  1895-1910 

8. K. Minnema  1910-1923  8. K. Minnema 1910-1923 

9. Jacob Elgersma  1924-1931 (eigenaar tot 1938) 

10. Ymke Talsma 1931-1938 (huurder) 

11. Johannes Buwalda 1939-1942 

12. Pieter Lunstra 1942-1946 (vader Bouwe is eigenaar) 

13. Liebe Weidenaar 1946-1955 

14. Doede Jongeling 1956-1964 

15. Gerrit Elzinga 1964 tot heden 

De eerste vijf personen zijn molenaar geweest. 

Molenaarsknechten, behalve de broers van Buining en de zoon van Roemers: 

Berend Roeters 1874-1875 

Pieter Bosma  1875 

Renze Formsma 1879-1880 

Bauke Koezema 1880-1882 (ging naar Amerika) 

Teije Dokter  1881-1882 

Bienze Westra 1882-1883 

Taco Wielinga  1883-1885 

Eelke Toutenburg 1887 

 

Bronnen: 

Bewonersgegevens uit de bevolkingsregisters Oostdongeradeel. 

22. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1894, nummer 4068 

23. G. de Jong, Herbergen in Nes, De Sneuper 35 

24. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1894, nummer 4227 

25. R. Tolsma, 125 Jier kristlik ûnderwiis yn Easternijtsjerk bl.26 

26. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1910, nummer 8978 

27. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1910, nummer 9105 

28. Tresoar, Toegang 26: Not. Arch. Metslawier 1910, nummer 9130 
 

Aanbieding voor de lezers van dit blad 
 

Wanneer een prachtige pelmolen in vlammen opgaat 

en een oude man vals wordt beschuldigd gaat Jaap, de 

knecht op oliemolen Het Pink op onderzoek uit. Hij 

beleeft een meeslepend avontuur dat speelt in de 

vroeg-industriële wereld langs de Zaan van rond 1900 

waarbij u wegwijs wordt gemaakt in de fascinerende 

wereld van zwaaiende wieken. Wij bieden u aan het 

boek Het geheim van Jaap de Olieslagerknecht tegen 

sterk gereduceerde prijs. Koop het nu voor uzelf of om 

het cadeau te doen voor de feestdagen. Dit 144 

pagina’s tellende verhaal uit het oude Zaanse 

molenleven is fraai geïllustreerd met tal van oude en 

recente foto’s. Het boek is stevig gebonden in harde 

kaft. Om te bestellen dient u telefonisch contact op te 

nemen met de redactie tel. 0515-579348. Het boek 

kost u nu slechts 6,95 euro i.p.v. € 17,50. Profiteer 

zolang de voorraad strekt. Wie eerst komt eerst maalt. 

Er zijn wel portokosten verschuldigd maar reserveren 

voor de najaarsvergadering kan ook. 



 

 

 
 



DE SLIMME ZELFZWICHTING VAN DE WINDMOTOR 
 

Het unieke van dit bedienings- en regelsysteem is gelegen in het feit dat het wiekenrad 

met vanen , turbinelichaam en geleidebuis gezamenlijk een oneindig aantal malen kan 

ronddraaien zonder dat de bedieningsketting zich om de centrale as wil wikkelen . 

 

De genoemde bedieningsketting gaat immers naar een vast punt; namelijk de bedieningslier 

onder in de toren . 

In het boek uit 1995 "DE WlNDMOTOR ALS POLDERGEMAAL IN FRIESLAND" en 

tevens in het boekje "LESMATERIAAL AMERIKAANSE WlNDMOTOREN" uit 1997 is de 

werking hiervan reeds beschreven . 

Toch is het zonder een aanschouwelijk voorbeeld voor sommige mensen wat moeilijk voor te 

stellen hoe het nu precies werkt . 

De beste manier is natuurlijk een bezoek aan zo'n draaiende windmotor, om ter plekke met de 

molenaar het mechaniek van dichtbij te aanschouwen en tevens een demonstratie door de 

molenaar te volgen . 

Niet tegenstaande dat, wil ik een poging doen om met behulp van nevenstaande perspectief 

tekening meer duidelijkheid te verschaffen. 

De hoofdvaan houdt het wiekenrad op, of uit de wind en neemt, afhankelijk van de 

windkracht, een positie in tussen haaks op het wiekenrad tot evenwijdig hieraan (principe 

windwijzer) . 

Deze hoofdvaan is dus scharnierend verbonden met het turbinelichaam . 

De zijvaan daarentegen is vast aan het turbinelichaam bevestigd en staat evenwijdig aan het 

wiekenrad. Deze zijvaan is, samen met de tandwielreactiekracht , dus de regulateur wat 

betreft de windkracht om daarmede een zo constant mogelijk toerental te behouden . 

Bij toenemende wind zal ook op de zijvaan druk worden uitgeoefend , waarbij deze zich naar 

de hoofdvaan zal bewegen en het wiekenrad daardoor gedeeltelijk uit de wind wordt gedraaid 

en bij storm het wiekenrad praktisch geheel uit de wind komt en de motor stopt . 

Hetzelfde gebeurt bij het handmatig stopzetten middels de bedieningslier in het motorhuis . 

Volgen we de ketting vanaf deze bedieningslier naar hoven dan zien we dat deze ongeveer 

halverwege de toren in twee kettingen overgaat welke aan de uitrukmof zijn bevestigd . Deze 

uitrukmof kan enkel op en neer om de geleidebuis en wordt om het meedraaien te voorkomen 

geleid door de, vast in de toren bevestigde, geleidestang . 

Aan de onderkant van de uitrukmof bevindt zich de uitrukhaak welke met het versmalde 

gedeelte in de lange verticale sleuf van de geleidebuis op en neer kan glijden en de uitrukmof 

mee neemt naar boven en in neergaande richting neemt de uitrukmof de haak mee . 

Aan de bovenkant van deze uitrukhaak is weer een ketting bevestigd, die binnen de 

geleidebuis naar boven loopt en vervolgens door het turbinelichaam via een verticale 

geleiderol weer naar buiten komt . Vervolgens gaat de ketting via een tweede horizontale 

geleiderol in de zijvaanstaart naar de hoofdvaanstaart . 

Door de ketting nu middels de bedieningslier op te winden zal de hoofdvaan tegen de kracht 

van de regelveren in, evenwijdig aan zijvaan en wiekenrad getrokken worden en stopt de 

motor. Bij het weer laten vieren zal uiteraard de hoofdvaan weer haaks op bet wiekenrad 

komen te staan en is de motor weer in werking. 

Tenslotte moet nog vermeld worden dat de regelveren aan het ene einde bevestigd zijn aan de 

hoofdvaanstaart en het andere eind aan de vast aan het turbinelichaam bevestigde veerstangen. 

 

Jan Bergstra Sneek 

 



Allinne mûne-eigen saken  

meie opslein wurde yn ‘e mûne 
 

Art. 19 yn ‘e nije oerienkomst fan Stichting “de Fryske Mole”en harren mûnders. 
 

 
 

Foto: kursus kuorflechtsjen op de spinnekopmole De Vlijt fan Koudum. F.l.n.r. Gjalt de Groot (kursuslieder) 

mei syn learlingen Hans de vries, Wybren Siemensma, Hiltsje Feenstra, Jan Bergstra en Lourens Feenstra. 

 

Efkes moast ik neitinke, mar doe stie it my klear foar eagen en ha ’k de oerienkomst tekene. It 

reid op ‘e mûnesouder koe ommers lizzen bliuwe. Mûne-eigener as reid foar einekuorren is 

der hast net. It heart ommers al ieuwen lang by de poldermûnders dat hja yn de liddige oerkes, 

as de mûne syn wurk docht, wat om hannen hawwe kinne yn ‘e foarm fan einekoerflechtsjen. 

Persoanlik jout it my in goed gefoel mei de hannen te arbeidzjen oan sa’n einekoer, yn in 

draaiende mûne mei klotsend wetter en kreakjend hout. It tinken krijt romte, de hannen dogge 

automatysk harren wurk. 

It jout rêst, tiid en de romte ta tinken wiist faak in paad yn it libben ta mear libbenslok. 

Tiid ta tinken heart yn it hjoeddeistige libben ta dy saken dy’t spitigernôch krap wurde. Dizze 

hjerst en winter wol ik  tiid meitsje om ek oaren dit âlde ambacht te learen. As it jo oansprekt, 

skilje dan mar efkes. Einekoerflechtsje kin mear wêze as nêstromte meitsje foar in ein. 

 

Miedenmûnder Gjalt de Groot 

Miedwei 11 

9151 AH Holwert 

0519 – 561784 

 



 
 

Energie windmotor Jousterp hersteld 
 

Tjerkwerd - Voor de bouwvak keerde de unieke Energie-windmotor van Jousterp, ten 

zuiden van Tjerkwerd, in volle glorie terug in het landschap. In opdracht van de 

“Stichting tot Behoud van Monumenten in de Gemeente Wûnseradiel” werd de machtige 

molen door Bouw ’75 uit Workum gerestaureerd, een klus die vorig jaar al een aanvang 

nam.  

 

Een aantal jaren geleden, eind 2000, is de windroos met toebehoren ook al eens aangepakt. 

Roos, vanen, tandwielen en ander ijzerwerk onderging bij de windmotorenfabriek van Bakker 

in IJlst een belangrijke reparatie c.q. vervanging. Dat kostte toen zo’n 90.000 gulden. Het geld 

was vervolgens op en daardoor moest gewacht worden op het opknappen van de betonnen 

onderbouw. Dat startte een jaar geleden. Ook de fundering en de waterloop werd gedegen 

onder handen genomen door de molenmakers van Bouw ’75, Hugo Landman en Iwan 

Salverda. Begin juni van dit jaar werd ook de vijzel door Technisch bedrijf Bakker-IJlst 

teruggebracht, zodat de molen weer volledig kan worden ingezet bij de bemaling van het 

gebied. Op de foto hierboven, gemaakt door Gijs van Reeuwijk van de RvMZ, zien we dat 

gebeuren. De betonnen onderbouw werd daarna prachtig lichtgeel geschilderd zodat hij weer 

als nieuw staat te pronken. Samen met de even verderop staande Babuurstermolen vormt het 

tweetal een belangrijke schakel in de geschiedenis van de bemaling van dit gebied westelijk 

van de provinciale weg. De in 1924 gebouwde motor droeg voorheen op de hoofdvaan de 

naam ENERGIE. Helaas is die naam niet in ere hersteld, temeer omdat de Jousterper 

windmotor de laatste van dit type is. 

GDW 



Molen Tsjeppenbur te Wjelsryp 
 

In de Utskoat van september (115) stond een foto van een schilderij van de molen Tsjeppenbur 

te Wjelsryp. Het schilderij is op de schouw van de slaapkamer van de boerderij van Foppe 

Langhout geschilderd. In de dorpskrant van Wjelsryp onder de fraaie naam “Ut ‘e buorfinne” 

van december 2004 is een oproep geplaatst in de rubriek ”Wa wit mear….? ”. Hierop zijn twee 

reacties gekomen.  Een lezer wist de naam van de schilder. Hiermee is er contact opgenomen. 

Dit is Tjeerd Jelte Koopmans. Hij woont nu in Roden. Hij heeft de molen geschilderd terwijl 

de molen al was afgebroken. Dat is 50 jaar geleden. De pake van Foppe, Doekele Langhout, 

vond het zonde dat de molen verdween. Deze reactie toen was gelijk als vele andere 

Wjelsrypers nu. Hij vroeg aan zijn zwager om van een foto de molen te schilderen op de 

schouw van wat toen de woonkamer was. Koopmans weet nog te vertellen dat Van der 

Meulen de laatste molenaar was.   

Een tweede reactie was van Gerrit van de Meulen uit Lemmer. Zijn overgrootvader is in 

1886 op de molen komen te wonen. Via hem kwamen wij ook in contact met een mevr. 

Jepma- Van der Meulen, die jaren in het molenaarswoning heeft gewoond.    

Op de publicatie van de Utskoat is een reactie gekomen van Willem Entrop uit Kollum. Wij 

nemen daar een aantal zaken uit de reacties.    

 

De polder van 1808 tot 1923 

Op 29 mei 1808 werd het contract getekend voor het bemalen in polderverband van 471 

pondemaat land onder Welsrijp en Dronrijp zulks om "deszelven cultuur tegen de nadeelen 

zoowel van te hoog winter- als zomerwater te beveiligen en tegelijk begrijpende dat het beter 

was om het stigten van een Moollen en het bemalen aan een of weinigen van de Ingelanden 

over te laten danwel om zulks voor algemenen rekening te laten doen". Het maalgeld werd 

berekend op 298 gulden en 17 stuivers dat voor 16 Oktober voor elk jaar moest worden 

voldaan. Toen het contract werd getekend stond de molen er al. Die stond op het land van 

weduwe Altena, dat in huur was bij Arend Gerrits. De molen was eigendom van deze Arend 

Gerrits, Gerben Ates en Lysbert Tjerks, weduwe van Jacob Aukes, elk voor een derde deel. Zij 

bemaalden er gezamenlijk al 116 pondematen mee. In 1808 kwamen er veertien "Requireerden" 

bij met samen 355 pondemaat land. 

Ik vermoed dat Arend Gerrits de achternaam Terpstra aannam. Deze familie bleef verbonden 

aan de molen tot 1931.  

 

De polder van 1923 tot 1955  

De Welsrijperpolder werd in 1923 opgericht. Terwijl de meeste polders als juridisch fundament 

kozen voor een akte van overeenkomst, pakten de oprichters van deze polder het anders aan. Zij 

richtten een stichting op, die vervolgens een bemalingscontract sloot met de belanghebbenden. 

Ter bemaling werd in 1923 een bestaande poldermolen onder Welsrijp aangekocht. Eigenaars 

van deze molen waren Gerben P.Terpstra te Welsrijp, Jan G.Terpstra te Hijdaard, Gerben 

P.Jansen te Sexbierum en Marten Wijnia te Lollum. De laatste was getrouwd met Pietje 

Terpstra en een zwager van de eerste twee. In 1940 werd de naam van de polder gewijzigd van 

Tsjeppenbur in Welsrijperpolder en was de polder 220 ha. 

 

De molen  

De molen Tsjeppenbur was een poldermolen, een rietgedekte muonts op een stenen onderstuk 

en met een zinkgedekte kap. Verder een ijzeren bovenas. Gebouwd in 1808 bij de oprichting 

had de molen een vlucht van 48 voeten. De molen had een schroef. In 1832 stond op deze plaats 

een molen, eigenaar was Henricus Wiardus van Altena te Leeuwarden. De grootte van het 



perceel was 320 m2. De molen werd van 1886 tot 1943 door een familie bemalen. De eerste van 

de familie was Klaas van der Meulen die leefde van 17-5-1852 tot 19-11-1918. Hij werd 

molenaar in 1886.  Zijn zoon Wybe volgde hem op en beheerde de molen tot zijn overlijden 

op 13 februari 1941. Daarna is diens zoon Klaas van der Meulen nog twee jaar molenaar 

geweest.   

De opvoerhoogte van de molen was 1,50 m en de capaciteit 1845 m3 per uur. In 1943 was de 

opvoerhoogte 1,50 m en het waterverzet 1845 m3/uur. In 1943 werd de molen onderhouden 

door molenmaker J.Hofstra uit Welsrijp, verkeerde toen in een goede staat en was geregeld in 

gebruik. Gesloopt in 1954, verkeerde toen nog in een redelijke staat. De molen in zijn laatste 

periode  zelfzwichting op beide ijzeren roeden en een vlucht van 17 m. 

 

Molenaarswoning 

Het molenaarshuisje bestaat nog. Omdat de woning tochtte en vocht door de muren sloeg, 

werden muren gestuukt en was later de woning wit. Mevr. Jepma weet nog van de wolkbreuk in 

september 1938 toen een zondvloed alles rond de woning en molen onder water zette. Naast het 

werk aan de molen was haar vader vaak bezig om de sloten te schonen. Het water was zo 

schoon dat je de bodem kon zien.  
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 Molens in Friesland in oude ansichten, deel 2 nr.71. D.M.Bunskoeke en P.Timmermans. 

Zaltbommel 1982. 

 Contract van Inpoldering van Landerijen onder den Dorpe Welsrijp en Dronrijp 1808. 

 Boezemwaterschappen en polders in Midden-Friesland. H.de Raad. Sneek 1994. p.65. 
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Uit ons prentenkabinet 
 

 
 

Een oude onbekende kwam ineens weer in beeld na een briefschrijven van de heer Gosse 

Minnema van Damwâld. Op een braderie in Bakkeveen sprak hij iemand die de onbekende 

spinnenkop meende te herkennen als een molentje dat bij Goëngahuizen zou hebben 

gestaan, in het westen van de gemeente Smallingerland. Wellicht zet dit speurders onder 

onze lezers op het goede spoor. Dat vernemen we dan graag. 



Van de Stichting Levende Molens uit Roosendaal kregen we het verzoek ons te buigen over 

een aantal onbekende molenfoto’s uit hun archief. Hoewel we de meeste molens konden 

thuisbrengen vragen we de lezers in het bijzonder om naar onderstaande molens te kijken. 

Wanneer u over aanwijzingen beschikt of wanneer u de molen herkent kunt u contact 

opnemen met de redactie (info@utskoat.nl of tel. 0515-579348) . 
 

 
 

Deze prachtige zelfzwichter zou best 

eens in het noordelijke deel van onze 

provincie thuisgebracht kunnen worden. 
 

 

 
 

Een molenromp in afbraak of verval? 

Wellicht geven de elektriciteitsmasten 

rechts op de foto een aanwijzing waar 

we deze molenromp moeten zoeken.  
 

De prachtige muonts links op de foto is 

een karakteristieke verschijning in ons 

Friese landschap. Eens waren er 

honderden van deze molentjes, maar het 

aantal is behoorlijk uitgedund en in feite 

zou dit type alle aandacht voor behoud 

verdienen 

Mar welk molentje prijkt zo waardig 

op dit plaatje? Hij lijkt ook nog in 

goede staat van onderhoud. 

We zijn benieuwd naar uw reacties en 

voor het komende nummer zien we ook 

uit naar nieuwe onbekende molenfoto’s 

of –kaarten.  

Dat mag per post of via e-mail. Een 

scan graag op 300 dpi in verband met 

de duidelijkheid voor het afdrukken. 

 

(GDW) 

mailto:info@utskoat.nl


Uit het Familiealbum (2) 
 

 
 

In een fotoalbum van een overleden oudtante zat deze bijzondere foto. Wij weten niet wie de 

gekiekte personen zijn en hebben ook geen 

idee waar deze foto in Fryslân gemaakt is. 

Wel geeft deze foto veel informatie van een 

vervlogen boerencultuur. Zichtbaar zijn een 

paard met melkwagen en de poserende 

arbeiders, waaronder een monsternemer. 

Boven de schuin omhoog gehouden zweep is 

ook duidelijk een molen zichtbaar, die 

welhaast onvermijdelijk poldermolen moet 

zijn geweest. Rechts van de monsternemer en 

gelijk links van de daar op de horizon 

zichtbare boerderij lijkt nog een molen 

zichtbaar. Het beeld links van die boerderij 

heeft namelijk veel weg van een overhek 

staand gevlucht. Maar het is niet zeker dat het 

een tweede molen op deze foto betreft. 

Weet u waar dit plaatje gemaakt is?  

Kent u deze molen en heeft u nadere gegevens 

van deze molen, of wellicht molens?  

Stuur uw reactie graag naar de redactie van 

De Utskoat! 

Taeke Terpstra en Frank Terpstra 
Detail van de foto uit het album 



Molenliteratuur 
 

Molen langs de Zaan is het nieuwste 

Zaanse molenboek dat net voor de 

zomervakantie verscheen. Thijs de 

Gooijer is de samensteller van dit 

boekwerk dat ons een kijkje gunt in zijn 

fraaie collectie Zaans beeldmateriaal met 

betrekking tot de windmolens. 
 

Thijs de Gooijer, weliswaar niet woonachtig 

in de Zaanstreek, werkt er wel. In de Zaanse 

cacao-industrie verdient hij zijn boterham, 

een industrietak die voortgekomen is uit het 

rijke molenverleden van de streek. Al jaren 

verzamelt De Gooijer alles wat met zijn 

lievelingsgebied vol wiekgewentel te maken 

heeft. In de inleiding schrijft hij over “dat 

prachtige verleden met landschappen van 

honderden molens met hun gekraak, geknars, 

geklop, gezaag, het geroep van het 

molenvolk en de schippers en vooral het 

zoeven van de statige wieken in het land aan 

de boorden van de Zaan; een beeld dat 

nergens ter wereld zijn weerga gekend heeft 

en ook nooit zal kennen. “ 

Het boek is een hommage aan dat molenbeeld. Alleen aan de Zaanse Schans is nog iets terug te 

zien van dat overweldigende gezicht. Het boek Molens langs de Zaan laat ons zien hoe het eens 

was, hoe ook de neergang in het molenbedrijf was en hoe het natuurgeweld er huis kon houden 

waardoor menig wiekendrager alleen nog in herinnering of op foto aan de tijd van toen 

voortleeft. Het is een goede gedacht geweest om een fraaie collectie, die deels al op Thijs de 

Gooijer zijn website op internet te bekijken was, nu in boekvorm voor een breed publiek 

toegankelijk te maken. Uitgeverij René de Milliano uit Alkmaar heeft gezorgd voor een keurig 

geheel, fraai drukwerk, degelijk gebonden in slappe, gelamineerde kaft. Een harde omslag had 

de prijs zeker verhoogd. Nu kan het 136 pagina’s tellende boek in het formaat 17 x 24,5 cm al 

voor € 15,95 bij u in huis liggen. U dient dan dit bedrag over te maken op postgiro 1931946 

t.n.v. René de Milliano te Alkmaar onder 

vermelding van #503/Molens aan de Zaan. 

Vermeld ook duidelijk uw adresgegevens. 

Dezelfde uitgever bracht ook een setje 

molenkaarten uit getiteld Groeten uit de 

Zaanstreek. Over de wijze van bestellen 

daarvan kunt u inlichtingen inwinnen onder 

tel.nr 072-5150771. 

Al met al een boek dat ons enkele heerlijke 

uurtjes kijk- en leesplezier heeft verschaft en 

dat we graag weer even uit de kast halen om 

er opnieuw van te genieten. GDW 
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(tel. 0515-57.93.48) 
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De redactie wordt gevormd door: 

Hiltsje Feenstra (tel. 0514-582160)  

Pieter Kooistra ( tel 058-2880038) 

Ruurd Jakob Nauta (tel.0515-559454) 

Geurt v.d Weg (tel. 0566-601858 

Gerben D.Wijnja (tel. 0515-579348) 

 

Eindredactie: 
Gerben D. Wijnja  

(tel. 0515-57.93.48) 

 

Foto’s en archiefcollectie: 
Gerben D. Wijnja 

(tenzij anders vermeld) 

 

Advertentieacquisitie: 

Harm Zuidstra, Ulke.Boonstralaan 10,  

8501 EB Joure  

 

Aan dit nummer werkten mee: 

 

Jan Bergstra 

Douwe de Boer 

Gjalt de Groot 

Sjerp de Jong 

Gijs van Reeuwijk RvMZ 

Tetsje v.d. Sluis-Andringa 

Taeke en Frank Terpstra 

R. Tolsma 

 

 

 

Druk: 
Caparis Grafisch Centrum Heerenveen 

 

 

 Zonder voorafgaande toestemming van  

de redactie is het niet toegestaan artikelen  

en/of foto’s over te nemen.  

Wel wordt gaarne meegewerkt aan  

het beschikbaar stellen van informatie uit dit  

en voorgaande nummers. 
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